
 

 

  

मंगळाला पुनरे्भट व शुक्र मोहिमेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद 

र्भारत आता शुक्रावर यान पाठवण्याची तयारी करीत असून मंगळालािी पुनरे्भट देण्याची शक्यता आिे. यंदाच्या 

अर्थसंकल्पातून अवकाश हवर्भागाच्या र्भहवष्यात या मोहिमा असल्याचे स्पष्ट झाले आिे.  
 

र्भारतीय अवकाश संशोधन संस्र्ा म्िणजे इस्रोने एकाचवेळी १०४ उपग्रि अवकाशात पाठवण्याचे ठरवले असून 

त्याआधीच िी दसुरी सुवाताथ आली आिे. १५ फेब्रुवारीला र्भारत १०४ उपग्रि एकाचवेळी अवकाशात सोडणार 

आ.  
 

अरूण जेटली यांनी अवकाश खात्याच्या तरतुदीत २३ टके्क वाढ अर्थसंकल्पात केली आिे. त्यात मासथ ऑर्बिटर 

हमशन-२ साठी तरतूद केली आिे. त्याचिरोिर शुक्रावर यान पाठवण्यासाठीिी आर्थर्क तरतूद करण्यात आली. 
 

मंगळावरील दसुरी मोिीम २०२१-२२ मध्ये िोणार असून त्यात त्या ग्रिावर यंत्रमानव म्िणजे रोिोट उतरवला 

जाणार आिे. र्भारताची पहिली मंगळ मोिीम २०१३ मध्ये झाली िोती.  
 

दसुऱ्या मोहिमेत रोव्िर पाठवण्यासाठी सिकायाथची फ्रान्सच्या अवकाश संस्रे्ची तयारी आिे. नासाच्या जेट 

प्रॉपल्शन लॅिोरटेरीचे संचालक मायकेल एम वॅटहकन्स यांनी अलीकडे र्भारताला रे्भट हदली िोती, त्यात त्यांनी 

टेललमॅहटक मॉडय़ुलची कल्पना मांडली असून त्यामुळे नासाचे रोव्िसथ व र्भारतीय उपग्रि एकमेकांशी संपकाथत 

रािू शकतील. 
 

 

 

छेदक के्षपणास्त्राची चाचणी यशस्वी 
र्भारताने आज छेदक के्षपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली. ओडडसाच्या िालासोर येर्ील हकनाऱ्यावर र्भारताने 

िी चाचणी घेतली आिे. हिस्तरीय आंतरखंडीय के्षपणास्त्र तयार करण्याच्या प्रहक्रयेत िे मित्त्वाचे पाऊल आिे. 
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अब्दलु कलाम िेटावरुन आज सकाळी ७.४५ हमहनटांनी िी चाचणी घेण्यात आली. या चाचणीला पीडीव्िी 

हमशन म्िटले गेले. पृथ्वीच्या वातावरणातील ५० हकमी उंचीपयंतच्या प्रदेशातील लक्ष्य रे्भदण्यासाठी पीडीव्िी 

हमशन अंतगथत िी चाचणी घेण्यात आली.  

 

शत्रूने सोडलेले हमसाइल कसे हनष्प्रर्भ करता याची चाचणी घेण्यात आली. िंगालच्या उपसागरावरुन २००० 

हकमी लांि अंतरावरुन लक्ष्य असलेले के्षपणास्त्र सोडण्यात आले िोते. याचे रडारने सवथ प्रकारचे हनरीक्षण 

करण्यात आले.  
 

टेललमेटर ी आणण रेंज स्टेशन्सच्या मदतीने अनेक हठकाणीिून या चाचणीचे हनरीक्षण करण्यात आले. गेली 

हकत्येक महिने र्भारतीय शास्त्रज्ञ छेदक के्षपणास्त्र तयार करण्याच्या तयारीत िोते.  
 

५००० हकमी अंतरावरुन जर शत्रूने मारा केला तर तो हनष्प्रर्भ करता येईल असे छेदक के्षपणास्त्र तयार 

करण्याचा प्रकल्प र्भारतीय वैज्ञाहनकानंी िाती घेतला आिे. 
 

 

 

अॅम्िेससडर कारचे  ८० कोटीला यरुोपीय कंपनीला हवक्री 
हिदसु्तान मोटसथच्या मालकीची अॅम्िेससडर िी कार आता त्यांच्या मालकीची राहिली नसून कंपनीने ८० कोटी 

रुपयांमध्ये यरुोपीय कंपनी प्यजुोला िी कार हवकली आिे.  
 

अॅम्िेससडरचे उत्पादन यापूवीच िदं करण्यात आले िोते. परतुं, या कारची मालकी, त्याचे डडजाइन आणण ब्रॅंड 

नेम या सवांची मालकी हिदसु्तान मोटसथकडे िोती. िी मालकी आता प्यजुोकडे जाणार आिे.  
 

मागील कािी महिन्यांपासून प्यजुोला र्भारतीय िाजार पेठेमध्ये प्रवेश करायचा आिे. प्यजुो र्भारतामध्ये एकूण 

७०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याचे वृत्त आिे. त्यानुसार ताहमळनाडूमध्ये कार उत्पादन केले 

जाणार आिे. 
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प्यजुो र्भारतामध्ये तीन ब्रॅंडची हवक्री करणार आिे. प्यजुो, ससटर ॉन आणण डीएस या तीन ब्रॅंडमाफथ त त्यांना 

र्भारतामध्ये आपले स्र्ान हनमाथण करायचे आिे.  
 

अॅम्िेससडर िी कार सुमार ेसात दशकांपूवी र्भारतात लााँच केली गेली िोती. अॅम्िेससडर कारने अनेक वरे्ष 

र्भारतीय िाजारपेठेवर आपला एकाडधकार गाजवला िोता. मारुती कंपनीने र्भारतात प्रवेश करण्यापूवी 

अॅम्िेससडर कारचा िोलिाला िोता.  
 

 

 

अडिनने मोडला डेहनस लललींचा हवक्रम 

र्भारतीय गोलंदाज आर. अडिन याच्या नावे आणखी एक हवक्रम झाला आिे. सवाथडधक वेगाने २५० िळी 

घेण्याचा हवक्रम अडिनच्या नावे झाला आिे. डेहनस ललली यांच्या नावे असलेला िा हवक्रम आर. अडिनने आज 

मोडला आिे.  
 

 केवळ ४५ कसोट्ांमध्ये आर. अडिनने िा हवक्रम रचला. ऑस्टर ेललयाच्या डेहनस ललली यांना िा टप्पा 

गाठण्यासाठी ४८ कसोटी सामने खेळावे लागले िोते. १९८१ मध्ये त्यांनी िा हवक्रम रचला िोता.  
 

आर. अडिनने िांगलादेशचा कणथधार मुशहफकर रहिम याची हवकेट घेतली आणण आपल्या नावे िा हवक्रम केला.  
 

मुर्य्या मुरलीधरनला २५० िळींचा टप्पा गाठण्यासाठी ५१ सामने खेळावे लागले िोते. पाहकस्तानच्या वकार 

यनुुसला देखील ५१ सामने खेळावे लागले िोते. तर अहनल कंुिळेनी ५५ व्या सामन्यामध्ये २५० िळींचा 

टप्पा पूणथ केला िोता.  
 

२०१६ यावर्षी अडिनला आयसीसीचा हक्रकेटर ऑफ द इअर िा पुरस्कार देखील हमळाला. सवाथडधक वेळा 

माललकावीर िोण्याचा हवरेंद्र सेिवागचा हवक्रम देखील अडिनने याच वर्षी मोडला.  
 

 

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

http://www.mpscacademy.com/


 

 

र्भारताने पटकावले अंध टी-२० हविचर्षक स्पधेचे हवजेतेपद 

र्भारताने अंध टी २० हविचर्षक स्पधेचे हवजेतेपद कायम राखले आिे. डचन्नास्वामी स्टेडडयमवरील अंडतम 

सामन्यात र्भारतीय संघाने पारपंाररक प्रडतस्पधी असलेल्या पाहकस्तानचा ९ गडी राखून धुव्वा उडवला. 

याआधीच्या हविचर्षक स्पधेच्या अंडतम फेरीत र्भारताने पाहकस्तानचाच परार्भव केला िोता.  

 

अंडतम सामन्यात प्रर्म फलंदाजी करणाऱ्या पाहकस्तानने ९ िाद १९७ धावा केल्या िोत्या. र्भारताकडून केतन 

पटेल आणण जफर इक्िाल यांनी प्रत्येकी दोन फलंदाजांना िाद केले.र्भारतीय सलामीवीरांनी मोठ्या 

धावसंख्येचे दडपण न घेता अपेडक्षत धावगती राखली. पाहकस्तानने हदलेले १९८ धावांचे आव्िान र्भारताने १८ 

व्या र्षटकात पार केले. 
 

र्भारत आणण पाहकस्तानने यंदाच्या हविचर्षक स्पधेत दमदार कामहगरी केली. घरच्या वातावरणात खेळणाऱ्या 

र्भारताने स्पधेतील नऊ पकैी आठ सामन्यांमध्ये हवजय हमळवला. र्भारताने पाहकस्तानहवरुद्ध एकमेव सामना 

गमावला. मात्र त्या परार्भवाची र्भारताने अंडतम फेरीत परतफेड केली. र्भारताने श्रीलंकेचा १० गडी राखून 

परार्भव करत अंडतम फेरीत प्रवेश केला िोता. तर पाहकस्तानने नऊ पैकी नऊ सामने जजकत अंडतम फेरीत 

धडक मारली िोती. 
 

 

 

कृहत्रम झाडाच्या पानांतनू वीजहनर्बमतीचे तंत्र हवकससत 

पसेै झाडाला लागत नािीत िे खर ेआिे पण कालांतराने वीज मात्र झाडांच्या माध्यमातून तयार करता येणार 

आिे. जहैवक नक्कल असलेल्या या कृहत्रम झाडांच्या पानातून जेव्िा वारा वािील तेव्िा वीज हनर्बमती िोईल.  
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आयोवा स्टेट यहुनव्िससथटी या अमेररकेतील हवद्यापीठाच्या वजै्ञाहनकांनी यािाितचे तंत्रज्ञान हवकससत केले असून 

त्यामुळे घरगुती उपकरणे चालू शकणार आिेत त्यात मोठय़ा पवनचक्क्यांची गरज र्भासणार नािी. 

 

वैज्ञाहनकांनी झाडाच्या फांद्यांची नक्कल करून एक उपकरण तयार केले आिे त्याची पाने कॉटनवूडची आिेत, 

त्यातून वीज हनर्बमती िोते. िी कृहत्रम पाने वाऱ्याने सळसळतात तेव्िा वीज हनर्बमती िोत असते. मायकेल 

मॅक्लोस्की यांनी या उपकरणाची हनर्बमती करणाऱ्या चमूचे नेतृत्व केले आिे. 
 

सेलफोन टॉवसथ िे शिरी हठकाणी जास्त करून असतात. यात जवैनकलीचा वापर करण्यात आला असून 

नसैर्बगक प्रहक्रयांची यात नक्कल केली जात असते. 

 

यात दिा िजार पाने वीज हनर्बमती करणार आिेत. यात कायथक्षमता कमी न िोता िा प्रयोग पुढे यशस्वी करणे 

आवश्यक आिे. यातील प्लास्स्टक पट्टय़ा वाऱ्याने िलल्या की हवद्युत र्भार हनमाथण िोतो. हपझोइलेस्क्टरक पररणाम 

असे त्याला म्िटले जाते.  
 

कॉटनवूड पाने िी ब्लेडसारखी असतात ती एका समान पद्धतीने स्पंहदत िोतात व त्यातून वीज हनर्बमती िोते. 

असे प्रयोग हवद्युत ऊजाथ हनमाथण करू शकतात असे जेनेहटक्सचे प्राध्यापक एहपक िेंडरसन यांनी म्िटले आिे. 
 

 

 

चंद्रग्रिण आणण धुमकेतूचे एकत्र दशथन 

वर्षाथतील पहिल्या चंद्रग्रिणाने सवांना मोिून टाकले. आज पिाटे झालेल्या चंद्रग्रिणासोितच धुमकेतू पािण्याचा 

योग देखील आला. हिरव्या रगंाची छटा असणारा िा धुमकेतू चकाकत िोता. या धुमकेतूला ब्लू कॉमेट असे 

म्िणतात.  
 

सूयथ आणण चंद्राच्या मध्ये पृथ्वी येते. सूयथ, चंद्र आणण पृथ्वी एका सरळ ररेे्षत आले की चंद्रावर पडणारा 

सूयथप्रकाश अडवला जाऊन पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडते. यामुळे चंद्रग्रिण िोते.  
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पृथ्वीची गडद छाया यावेळी चंद्रावर न पडल्यामुळे ग्रिणादरम्यान चंद्रांचं तेज कािीसं कमी झालं, पण चंद्र 

पूणथपणे काळा झाला नािी. 

 

यावेळच्या या ग्रिणाचं वैणशष्ट् म्िणजे िे चंद्रग्रिण िोत असतानाच आकाशात धूमकेतूचंिी दशथन झालं. ४५- 

पी िा धूमकेतू िे चंद्रग्रिण िोताना आकाशामध्ये हदसला. िा धूमकेतू दर सव्वापाच वर्षांनी पथृ्वीजवळून जातो. 

पण चंद्रग्रिण िोत असताना िा धूमकेतू आकाशात हदसण ंिी एक दरु्बमळ घटना आिे.  

 

२२ फेब्रुवारी २०३५ ला या प्रकारचे चंद्रग्रिण िोणार असल्याचे तज्जज्ञांनी सांहगतले. िे पािण्यासाठी १८ वरे्ष 

वाट पािावी लागणार आिे. त्यामुळे या चंद्रग्रिणािाित खूप उत्सुकता िोती. 
 

४५-पी या धुमकेतूला नव-वर्षाथचा धुमकेतू असे म्िटले आिे. कारण या धुमकेतूने २०१६ च्या शेवटी 

प्रवासाला सुरुवात केली आणण तो नवीन वर्षाथत हदसला. 
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